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புத்தகம உருவெகக்க பயேன்படுத்தப்பட்டை
கட்டைற்ற வமைன்வபகருட்கள
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உங்களுடைன் ஒரு நிமிடைம…

மின்னூல்  வெகசகர்கள  அமனவெருக்கும,  உளளம
வநெகிழ்ந்த வெணக்கங்கள!  இந்த மின்னூல் முழுவெதும,  ஓரிரு
வெரிகளில்  அமமைந்த  நுண்பதவுகள,  கவி  நெயேத்யதகடு
நிரப்பப்பட்டுளளது.  குறும  வசய்தகளககவும,  வெண்ணப்
படைங்களின் யமைல் எழுதப்பட்டை வெகசகங்களககவும,  பயேணம
வசய்த  எனது  சிந்தமனகமள,  நெண்பர்கள  யகட்டுக்
வககண்டைதன்  விமளவெகக,  மின்னூலகக  வவெளியிடுவெதல்
வபருமைகிழ்ச்சி அமடைகியறன். 

இதற்கு முன்,  இத்தளத்தன் வெழியேகக  வவெளியேகன
எனது  இரண்டு  கவிமத  நூல்களகல்,  வவெளியிலிருந்து
பல்யவெறு வெகய்ப்புகள வெந்து,  என் வெளர்ச்சிமயேத் தூண்டியே
வெண்ணம  உளளது.  அதற்ககக,  இலவெசத்  தமிழ்  மின்னூல்
தளக்  குழுவினர்  அமனவெருக்கும  எனது  நென்றிமயேத்
வதரிவித்துக்  வககளகியறன்.  உங்கள  யசமவெயயேகடு
என்மனயும அர்ப்பணித்துக்வககளகியறன்.

இனி  நெகன்  யபசவெமதவிடை,  இந்த  மின்னூல்
உங்களிடைம யபசட்டும. நென்றி!
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1

எவெமரயும புறம யபசகயத!

நீ யபசம அயத யநெரத்தல்,

உன்மனப் பற்றியும 

யேகயரனம புறம யபசலகம!

2

முயேற்சிப்யபகம!

நெமமைகல் முடிந்த வெமர அல்ல,

நெகம நிமனத்தது முடியும வெமர!
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3

நெம உதவி,

ஒருவெமர ஊக்கப்படுத்த யவெண்டுயமை தவிர

யசகமயபறி ஆக்கிவிடைக் கூடைகது!

ஒரு யவெமள உணமவெ பிச்மசயிடுவெமத விடை

ஒரு யவெமலமயே பரிசளித்துப் பகருங்கள!

4

உளளத்தல் அழுக்கும

உடைலில் அழகும இருப்பது

உளயள அழுகியே பழமயபகல் 

யவெமளமயேபயேனற்றுப்யபககும!
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5

உணர்ச்சிமயேத் தன் வெசப்படுத்தத் வதரிந்தவென்

உணர்ச்சியின் வெசப்படைமைகட்டைகன்.

6

ஒயர வவெட்டில் மைரத்மதச் சகய்க்கலகம!

ஆனகல், அமத ஒருநெகளில் வெளர்த்வதடுக்க 
முடியேகது!

7

சகதமன சகதகரண நிலத்தல் வெளரும வசடி அல்ல!

யசகதமனமயே எரித்து  

சகமபமல உரமைகக்கிக்வககண்டு

வெளர்க்கப்படை யவெண்டியே மைரம!

8



தீப்பந்தம         கக.பகலபகரத

8

நெகம சமபகதக்க நிமனப்பது பணத்மத“ ”

நெகம சமபகதக்க யவெண்டியேது பிறர் மைனமத“ ”

9

வபகருமள மைட்டுயமை 

யதடி அமலயும வெகழ்க்மக,

வபகருளற்யற யபகய்விடும!

10

ஏழ்மமை வசல்வெ இருப்பில் இருக்கலகம.

நெம உளளத்தல் இருத்தல் ஆககது!

9



தீப்பந்தம         கக.பகலபகரத

11

புதுமமை பழமமைக்கு வெண்ணமைககலகம

அதன் அழிவுக்கு வெழியேககிவிடைக் கூடைகது!

12

யககபம,

வககண்டைவெமனக் வககன்ற பிறயக 

பிறமரக் வககல்லும!

13

பமகயுணர்வு உன்மன மைறந்து

பகவெமனப் பற்றியயே சிந்தக்க மவெக்கும!
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14

வசகல்யல வசயேலககவும

வசயேயல வசகல்லககவும இருக்க

வெகழ்வு தகயன சிறக்கும!

15

நெமபிக்மகமயே நெகம மகக்வககண்டைகல்

வவெற்றி நெமமமைக் மகக்வககளளும!

16

யதகல்வியின் ககரணங்கமள 

மைறவெகமைல் இருந்தகல்

வவெற்றியின் சூத்தரங்கள

தகனககப் புரியும!

11



தீப்பந்தம         கக.பகலபகரத

17

நீ தறமமைமயேக் ககட்டினகல்,

தறமமை உன்மன

உலகத்தற்குக் ககட்டும!

18

இயேலகமமை உடைலில் இருக்கலகம

உளளத்தல் இருந்துவிடைக் கூடைகது!

19

ஒருமுமற தகன் தப்பு வசய்யதன் என்பது

ஒரு குடைத்துப் பகலில் 

ஒரு துளி கடும விசம விழுவெமதப்யபகல்!

எல்லகம வகட்டுவிடும!
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20

ஓடி, ஓடி, உதவி வசய்பவெமன

ஊதகரி என்பகர்கள.

உளளத்தல்

ஊனம வககண்டைவெர்கள.

21

சிலர் ஏமைகற்றுவெது வதரிந்தும,

நெகன் ஏற்றுக்வககண்யடைன்!

அது வதரியேகமைல்

ஏமைகர்ந்து வககண்டிருக்கிறகர்கள!
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22

மைனிதன் வெகழ நிமனக்கலகம!

தகன் வெகழப் பிறர் வெகழ்மவெ

உணவெகக்க நிமனத்தல் கூடைகது!

23

தன்னமபிக்மகக்குத் யதகல்வி இல்மல!

யதகல்வி வெருமைகனகல்,

அங்குத் தன்னமபிக்மக இருந்தருக்க

வெகய்ப்பில்மல!
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24

முயேற்சியும பயிற்சியும

முமளக்கின்ற வசடியபகல

ஒருநெகள நிச்சயேம மைரமைககும!

25

மைனிதன் தன் தப்புகமள மைறந்துவிட்டு

பிறர் தவெறுகளுக்கு

விமைர்சகன் ஆகின்றகன்!

26

மைனிதன் ஒரு சிறந்த நெடிகன்

நெடிக்கத் வதரியேகதவென் யபகல்

சிறப்பகய் நெடிப்பகன்!
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27

உளளமதச் வசகல்வெது உண்மமை“ ”

உளளமத தவிர்த்து 

ஊர்க்கமதச் வசகன்னகல் வபகய்“ ”

28

மைனிதன் ஒரு முகமூடிப் பிரியேன்!

வெகழ்க்மக முழுவெதும 

முகத்மத மூடிக்வககண்டு,

முகமூடிகளியலயயே வெகழ்கின்றகன்!
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29

சதந்தரம

தனிவயேகருவெர் வபற்றுத் தந்ததல்ல!

சதந்தரம என்னம மைரத்தன் கீழ்

ஒரு யககடிப் யபர் உரமைககியுளளனர்!

30

சகிப்புத்தன்மமை!

உண்மமையேகன உன்மன அழித்து,

வபகய்யேகன உன்மன 

உண்மமையேகய்க் ககட்டும!
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31

நிமனப்பது ஒன்று

நெடைப்பது ஒன்று என்றகல்

நீ சரியேகக நிமனக்கவில்மல

என்று அர்த்தம!

32

தன்மன நெமபியேவென் 

யதகற்றுப் யபகவெதல்மல

தனக்குத் தகயன 

துயரககம வசய்தகல் அன்றி!
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33

உனக்கு நீ உண்மமையேகய் இருந்தகல்

பிறருக்கும நீ உண்மமையேககும

பகக்கியேம தன்னகல் கிமடைக்கும!

34

நீ நெல்லவெனகக நெடிக்கவும யவெண்டைகம

வகட்டைவெனககக் ககட்டிக்வககளளவும யவெண்டைகம

மைனிதனகக வெகழ்ந்தகல் யபகதும!
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35

கலகம யபகல் ககமைரகஜர் யபகல் வதரசக யபகல்

வெகழயவெண்டும என்று வசகல்லிக் 
வககண்டிருப்பமதவிடை

நெகமளயே சமுதகயேம உன்யபகல் வெகழயவெண்டும 
என்று

வசகல்லுமபடியேகக வெகழ்ந்துககட்டு!

அந்த வெகழ்வில் அவெர்கள மீண்டும உயிர் 
வபருவெர்!
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36

ஒரு சின்ன ஊக்கம

ஒருவெமன ஒருபடி

உயேர்த்தப் பிடிக்கும!

37

ஊக்குவிப்பவென் கடைவுளுக்குச் சமைம

உயேர்பவென் கடைவுளகவெதற்குச் சமைம!

38

நிமறமயே முன் வசகல்லி,

குமறமயேப் பின் வசகல்!

அப்யபகது தகன் நிமறயேகல் மைகிழ்ந்த உளளம,

குமறமயே மைறவெகமைல் நில்லும!
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39

தவெயற வசய்யேகதவென் மைனிதன் அல்ல

வெகய்ப்புக் கிமடைத்தும 

தவெறு வசய்யேகதவெயன மைனிதன்!

40

உண்மமைமயேப் வபகய்யேகல் யபகர்த்தனகலும

உண்மமை உறங்கிவிடைகது!

41

ஒருவெரின் உணர்மவெ அவெமைதப்பது

ஒரு மைனிதமனக் வககமல

வசய்வெதற்குச் சமைம!
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42

நிமலயேற்ற வெகழ்வவெனத் வதரிந்தும கூடை,

மைனிதன் நிமலக்கப் 

வபகய் பலச் வசகல்கிறகன்!

43

தவெமற ஒத்துக்வககளபவென்

தகழ்ந்துயபகவெதல்மல!

44

எல்யலகருக்குயமை அமடையேகளம இருக்கலகம.

அது எப்படிப் பட்டைது என்பதல் தகன்

வபருமமை உளளது!
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45

எவெமரயும இழிவெகய் யபசிவிடைகயத.

பிறரகல் நீ இழிவுபடை 

வவெகு ககலம ஆகிவிடைகது!

46

மைனிதனின் உயேர்ந்த யதமவெ மைகிழ்ச்சி!

அது பிறர் துன்பத்தலிருந்து 

பிறந்துவிடைக்கூடைகது!

47

மகயில் ககசளளயத என்று குதத்தகல்,

ககசில்லகத யபகது 

ககல் இல்லகதவெனகய் தவிப்பகய்!
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48

தனிமமை தத்துவெத்தன் வெகசல்!

49

தனிமமையில் இருக்கும யபகது  

என்ன வசய்கிறகயயேக 

அதுயவெ நீ!

50

பமகமயே வெளர்த்து ஒதுங்ககயத,

இறந்த பின்பு உறவு கிமடைக்ககது!
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51

தன் தவெமற தனக்குத் தகயன யபசி,

சரிவயேன்று சமைகதகனம அமடைபவென்,

ஒரு தருத்தமுடியேகத குற்றவெகளி!

52

தனக்கு யவெண்டியேவெர்களுக்கு 

மைட்டுயமை வசய்யும தகனத்மத,

தனது வசகத்தல் இருந்து வசய்யுங்கள.

வபகதுச் வசகத்து வபகதுவெகனது!
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53

கவெமலப் படுவெதகல் 

நெடைந்தமத மைகற்றவும முடியேகது,

நெடைக்கப் யபகவெதல் இருந்து 

மீளவும முடியேகது!

54

உங்கள குழந்மதகளுக்கு

நெல்ல புத்தகங்கமளக் வககடுங்கள!

பிறகு அவெர்கமளப் பற்றிக் 

கவெமலப்படை யவெண்டியே அவெசியேம இருக்ககது!
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55

அடைக்குமுமறயினகல் 

மைகற்ற முடியேகதமதக் கூடை

அன்பு மைகற்றிவிடும!

56

நெகன்கு நெகள பரபரப்பும,

ஐந்தகம நெகள வசயேல் மைறுப்பும,

நெமமமைச் வசயேலற்றவெரகய்

மைகற்றிவிடும!
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பணியுமிடைத்து பணிந்து,

துணியுமிடைத்துத் துணிவெதகல்;

தமல நிமிருமிடைத்து

நிமிர்ந்யத நிற்பகய்!

58

ஒருவெமர யேகவரன 

வதரிந்த பிறகு மைதப்பமதவிடை,

மைனிதமன மைனிதன்

மைதப்பயத மைனிதம!
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59

பிளமளகமளச் சந்யதகிப்பமத விடை,

ககதல் விழ நெமபிக்மகமயே 

விமதத்துக்வககண்யடை இருங்கள!

நிச்சயேம வெழிதவெற மைகட்டைகர்கள!

60

பிளமளகள முன் வபற்யறகர்

எப்படி என்பதல் தகன்,

நெகமளப் பிளமளகள

எப்படி என்பது இருக்கிறது!
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61

வபற்யறகர் தரகத அன்மபப் பிறர் தந்தகல்,

எல்லகம வபற்றவெர் மகமீறிப் யபகய்விடும!

62

தனக்குத் தகயன 

யகளவி யகட்பவென்

தவெறிப்யபகவெதல்மல!

63

தூசப் வபகருளகல்

தூமசத் துமடைத்தகல்,

தூச யபகககது!
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64

பிரமைகண்டைம உருவெகவெதும,

பிச்மசக்ககரன் ஆவெதும,

நெகம யபசம 

வெகர்த்மதயில்கூடை உளளது!

65

நீ வசய்யும அமனத்தற்கும 

நீ மைட்டுயமை வபருப்பு!

66

உன் தகுதமயேக் வககல்லும 

முதல் எதரி 

உன் தயேக்கம!
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67

இயேற்மகமயேச் சீரழித்துவிட்டு 

மைனிதன் வசயேற்மகயேகய் 

சிரித்துப் பகர்க்கின்றகன்!

68

தமரயில் இருக்கிறகன் என்று,

உயேர் நின்று தகழ்த்தப் யபசகயத!

தவெறி விழுந்தகல் 

முதலில் அமணப்பவென், அவெயன!
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69

உயேரத்தல் இருக்கின்யறகம 

என ஆட்டைம யபகடைகயத! 

தவெறி விழுந்தகல்,

தமரயில் இருப்பவெமன விடை 

பகதப்பு அதகம!

70

உயேர இருப்பவென் 

தகழ்ந்து இருப்பவெமன உயேர்த்தவிட்டைகல்,

நெகமளத் தவெறி விழகமைல் 

தகங்கிப் பிடிப்பகன்!
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71

விமள நிலத்மத 

விமல நிலமைகக மைகற்றினகல்,

நெகமள 

எவ்வெளவு விமல வககடுத்தகலும 

தீரகது பசி!

72

ஏய்த்து வெகங்கியே ஏணியில் ஏறியேவென், 

எப்யபகது யவெண்டுமைகனகலும விழலகம!
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73

ஒவ்வவெகரு மைனிதனம 

உன்மனப் யபகன்று தகன்,

அவெனக்கும உணர்வுகள உண்டு!

74

எளியயேகன் முன் 

உன் வெலிமமைமயேக் ககட்டைகயத!

நெகமள நீ வெலியயேகன் முன் 

எலி யபகல் நிற்பகய்!

75

பழி பகவெங்களுக்கு அஞ்சகதவெனக்கு

அமவெ மைட்டுயமை வசகந்தமைககிவிடும!
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76

என்ன யபசகின்யறகம என்று 

வதரிந்து யபசகவிட்டைகல்,

பின்பு என்ன வசய்வெவதன்யற 

வதரியேகமைல் யபகய்விடும!

77

வபற்றவெர்களின்  நெமபிக்மக மீது, நெகட்டியேம 
ஆடைகயத.

நெகமள, உன் பிளமளகள உன் தமலயிலும 
ஆடைலகம!
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78

பிடிக்ககத ஒன்மற மைறுக்க வெகதம வசய்யேகயத,

கண்டுவககளளகமைல் அமமைதயேகய் இரு!

79

வபகதுநெலம என்ற விமதயேகய் புமதபவென்,

இறந்த பிறகும 

புகழ் என்ற விருட்சமைகய் வெளருவெகன்!

80

பிடிவெகதம பிடிப்பவெமன, 

பிடிவெகதயமை 

பிறரிடைம இருந்து பிரித்துவிடும!
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81

இமமைமயேத் தறக்க மைறுத்தகல் 

விடியேல் கிமடையேகது!

தறமமைமயே வெளர்க்க மைறந்தகல் 

வெகழ்க்மக கிமடையேகது!

82

மகமயே ஏந்தும மைனிதனிடைம 

மகமயே ஓங்கிக் ககட்டைகயத!

மகமயேக் ககட்டும கடைவுளிடைம 

ககமச அளளிக் வககட்டைகயத!
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83

பணமிருந்தும 

பகசத்தற்குப் பிச்மச எடுப்பவெயன, 

பணக்ககரன்!

84

ஒருவென் இன்றி 

இன்வனகருவென் இல்மல!

தகன் என்று யபச 

கடைவுளும கூடை இல்மல!
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85

முதயயேகர் முன் பணிதலும

அறிவுமடையயேகர் முன் அறிதலுயமை

நெமமமை ஆளகக்கும.

86

கண் முன் நெடைப்பமதக் 

கண்டும ககணகமைல் இருப்பவென் 

மைனிதனகக முடியேகது

கண் தறந்தருக்கும 

கற்சிமல யபகன்றவென்!
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87

வககடுமமைகள கண்டும சகித்துப் யபககின்றவென்,

தணித்துப் யபககின்றவென் அல்ல!

தகன் ஒரு அடிமமை என்பமத 

மைமறத்துப் யபககின்றவென்! 

88

வபகருளில் தரமின்மமை!

நெகம வபகருத்துப் யபககிடை,

ககமசத் வதருவில் வபகறுக்கவில்மல!
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89

உன் உமழப்பிமன 

அடுத்தவென் சரண்டிடை,

நீ பகரயமைற்றும கழுமத இல்மல!

90

அடுத்தவெர் யபச்சினில் 

நெமமமை நெகம தகழ்த்தடை,

தரம வகட்டுப் யபககவில்மல!

91

ககச பணத்தற்கு கண்ணீர் சிந்தடை,

நெகம மகவயேகடிந்து யபககவில்மல!

43



தீப்பந்தம         கக.பகலபகரத
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ஏய்ப்பவெர் ஏய்த்தடை 

இறங்கிப் யபகவெதற்கு,

நெகம ஈனப் பிறவி இல்மல!

93

அடுத்தவெர் அடிக்கு 

அஞ்சிக் குனிந்தடை,

நெகம யநெகய்வெகய் படைவில்மல!

94

பகர்ப்பவெர் சிரித்தடை 

பகரினில் பிறந்த  நெகம, 

யககமைகளி மைனிதர் இல்மல!
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95

யகட்பவெர் யகளவிக்கு பதலகய்ப் யபகக,

எவெரும வககட்டித் தரவில்மல!

96

இன்னல்கள வெருமயபகது

இறக்க நிமனத்தகல்,

நெகம பிறந்ததல் அர்த்தம இல்மல!

97

தரிவயேன எரிந்து 

வமைழுவகனக் கமரபவென்,

புதுச் சடைர் தனில் ஒளிர்வெகன்!
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98

தறமமை, 

சிறு வபகறிதனில் முமளத்தட்டு 

இருளதமன அழித்தடும 

கதரவெனகதல் யவெண்டும!

99

யேகருக்கும வபகய்யேகன வசய்தமயேக் 

கற்றுக்வககடுக்ககயத!

நெகமள,

அமவெ உன் பிளமளகளுக்யக கூடை 

கற்றுக் வககடுக்கப்படைலகம!
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100

யபகரகடி விழுந்தகலும, 

மைமழயேககி

தகய் மைண்ணுக்யக 

இமரயேகக யவெண்டும!

101

தீயயேகர்க்கு,

எதற்கககவும வெமளந்து வககடுக்ககயத!

வெமளவெகயேகனகல்,

வில்லகய் வெமளந்து அமபகய் பகய்ந்துவிடு!
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102

சகய்ந்தகலும ஏணியபகல் 

பிறர் வெகழச் சகய்தல் யவெண்டும!

103

பிரபஞ்சத்தல் நீந்தும புழுதயயே, பூமி!

பூமியில் மைமறந்த மைர்மையமை, சகமி!

104

தகரம மைட்டும தழுவும தமலமமையும,

வபண்மணத் தரம தகழ்த்தக ஆண்மமையுயமை,

குடுமபத் தமலவெனின் அழகு!
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105

அறிவு என்ற

இருள சூழ்ந்த உலகில்,

சூழ்நிமல என்னம விளக்ககல், 

நெகம கண்டைது குமறயவெ!

106

வெகழ்வில் பயேம இருப்பின்,

பலன் இல்மல.

பலன் யவெண்டின 

பயேம யதமவெயில்மல!
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107

மைதம நெமமமை 

மைனிதனகக்கப் பகர்க்கிறது.

மைனித மைனம 

அமத மிருகமைகக்கிப் 

பகர்க்கிறது.

108

புத்தரகக யவெண்டியேதல்மல!

புத்தயுளள மைனிதரகனகல்

யபகதும!
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109

கடைவுளகக முயேல்வெமதவிடை,

நெல்ல மைனிதரகக வெகழுங்கள!

110

சமமைவயேன நிமனப்பவெனக்கு,

தூசம சமமையேககும.

தூச என நிமனப்பவெனக்கு,

இமையேமும மகவெசமைககும!

51



தீப்பந்தம         கக.பகலபகரத

111

கூடைக நெட்யபகடு

ஒருயபகதும கூடைகயத!

அது உன்மன

கண்ணிருந்தும குருடைகக்கும,

ககலிருந்தும முடைமைகக்கும!
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ஆசிரியேர் குறிப்பு

கவிஞர்  கக.பகலபகரத  (G.Balabarathi),  தமிழ்
நெகட்டின்  வதன்  பகுதயில்  உளள,  ஒரு  கடைற்கமர
மைகவெட்டைமைகன இரகமைநெகதபுரத்தல் பிறந்தவெர்.  இவெரின் தகய்
கிரகமைமைகனது,  அமமைகவெட்டைத்தல்  உளள,  இரகஜ  சிங்க
மைங்கலம  அருகில்  உளள  யநெகக்கனன்யககட்மடை  என்ற
யபகதும,  பகரனூர் என்ற கிரகமைத்தல்,  தன் குடுமபத்யதகடு
வெசித்து  வெருகிறகர்.  தரு.க.ககந்த  தருமைத.கக.மீனகள
இவெர்களின் புதல்வெனகன இவெருக்கு,  யககவில் கட்டுமைகனம
மைற்றும சிற்பக் கமலயில் நிபுணரகன பகலசப்பிரமைணி என்ற
மூத்த  சயககதரர்  ஒருவெரும  இருக்கிறகர்.  கமத,  கவிமத,
கட்டுமரகமள  எழுதும  தறன்  வெகய்க்கப்  வபற்ற  இவெர்,
சிறந்த  யமைமடைப்  யபச்சகளரககவும,  ஓவியேரககவும,  சமூக
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ஆர்வெலரககவும தகழ்கிறகர். சமூக அக்கமற  மிகுந்த இவெர்,
தனது கவிமதகள,  கட்டுமரகள மூலம சமூகத்தன் அவெல
நிமலமயேச் சீர் தூக்கிப் பகர்ப்பயதகடு அல்லகமைல், பல்யவெறு
சமூக  அமமைப்புகளில்  உறுப்பினரககவும  வசயேல்பட்டு
வெருகிறகர்.

விவெசகயே  குடுமபத்மதச்  யசர்ந்த  இவெர்,  தனது
வதகடைக்கப்  பளளி  வெகுப்புகமள,  பகரனூர்  அரசப்
பளளியிலும;  உயேர்நிமலக்  கல்விமயே,  உப்பூர்,  அரச
உயேர்நிமலப்  பளளியிலும;  யமைல்நிமலப்  படிப்மப,
ஆர்.எஸ.மைங்கலம,  அரச  ஆண்கள  யமைல்நிமலப்
பளளியிலும பயின்றவெர்.  யமைலும,  இளங்கமல(பி.எ)  மைற்றும
முதுகமல(எம.ஏ)  ஆங்கிலத்மத,  ககமரக்குடியில்  உளள,
அழகப்பக  அரசக்  கமலக்  கல்லூரியில்  பயின்றவெர்.
இளநிமல  கல்வியியேல்(பி.எட்)  படிப்மப,  ககமரக்குடியில்
உளள க்ஷ்ரி ரகஜ ரகஜன் கல்வியியேல் கல்லூரியில் பயின்ற
இவெர்,  தற்யபகது  ஆய்வியேல்  நிமறஞரகக(எம.பில்),
அழகப்பக  பல்கமலக்கழகத்தன்,  ஆங்கில  மைற்றும
அயேல்நெகட்டு வமைகழிகள துமறயில் பயின்று வெருகிறகர். 

பலதறக்  கமலஞரகக  விளங்கும  இவெர்,
சண்ணகமபுச் சிற்பம,  எழுத்து,  யபச்ச,  ஓவியேம,  விவெசகயேம,
தத்துவெம,  களிமைண்  உரு,  நெடிப்புத்  தறன்,   உளவியேல்
யபகன்றவெற்றில் அறிவும, இன்ன பிற வசயேல்களில் ஆர்வெமும
வககண்டைவெரகக  விளங்குகிறகர்.  தமிழ்நெகடு  கட்டைற்ற
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வமைன்வபகருள  அறக்கட்டைமள  மைற்றும  ககமரக்குடி,
குன/லினக்ஸ  பயேனர்  குழு  யபகன்றவெற்றில்  தன்னகர்வெரகக
இருப்பயதகடு,  வதகழில்நுட்பப்  பயேன்பகடு  மைற்றும
வமைன்வபகருள  சதந்தரம  பற்றியே  பரப்புமரமயே  தன்
நெண்பர்கயளகடு யசர்ந்து வசய்து வெருகிறகர்.  
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எங்கமளப் பற்றி - Free Tamil Ebooks 

மின்புத்தகங்கமளப் படிக்க உதவும கருவிகள: 

மின்புத்தகங்கமளப்  படிப்பதற்வகன்யற  மகயியலயயே
மவெத்துக்  வககளளக்கூடியே  பல  கருவிகள  தற்யபகது
சந்மதயில் வெந்துவிட்டைன. Kindle,  Nook,  Android  Tablets
யபகன்றமவெ  இவெற்றில்  வபருமபங்கு  வெகிக்கின்றன.
இத்தமகயே கருவிகளின் மைதப்பு தற்யபகது 4000 முதல் 6000
ரூபகய் வெமர குமறந்துளளன. எனயவெ வபருமபகன்மமையேகன
மைக்கள தற்யபகது இதமன வெகங்கி வெருகின்றனர். 

ஆங்கிலத்தலுளள மின்புத்தகங்கள: 

ஆங்கிலத்தல்  லட்சக்கணக்ககன  மின்புத்தகங்கள  தற்யபகது
கிமடைக்கப்  வபறுகின்றன.  அமவெ  PDF,  EPUB,  MOBI,
AZW3.  யபகன்ற  வெடிவெங்களில்  இருப்பதகல்,  அவெற்மற
யமைற்கூறியே கருவிகமளக் வககண்டு நெகம படித்துவிடைலகம. 

தமிழிலுளள மின்புத்தகங்கள: 

தமிழில்  சமீபத்தயே  புத்தகங்கவளல்லகம  நெமைக்கு
மின்புத்தகங்களகக  கிமடைக்கப்வபறுவெதல்மல.
ProjectMadurai.com  எனம குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கமள
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வவெளியிடுவெதற்ககன ஒர் உன்னத யசமவெயில் ஈடுபட்டுளளது.
இந்தக் குழு இதுவெமர வெழங்கியுளள தமிழ் மின்புத்தகங்கள
அமனத்தும  PublicDomain-ல்  உளளன.  ஆனகல்  இமவெ
மிகவும பமழயே புத்தகங்கள. 

சமீபத்தயே  புத்தகங்கள  ஏதும  இங்கு
கிமடைக்கப்வபறுவெதல்மல. 

எனயவெ ஒரு தமிழ் வெகசகர் யமைற்கூறியே மின்புத்தகங்கமளப்“
படிக்க உதவும கருவிகமள  வெகங்குமயபகது” , அவெரகல் எந்த
ஒரு தமிழ் புத்தகத்மதயும இலவெசமைககப் வபற முடியேகது. 

சமீபத்தயே புத்தகங்கமள தமிழில் வபறுவெது எப்படி? 

சமீபககலமைகக  பல்யவெறு  எழுத்தகளர்களும,  பதவெர்களும,
சமீபத்தயே  நிகழ்வுகமளப்  பற்றியே  விவெரங்கமளத்  தமிழில்
எழுதத்  வதகடைங்கியுளளனர்.  அமவெ  இலக்கியேம,
விமளயேகட்டு,  கலகச்சகரம,  உணவு,  சினிமைக,  அரசியேல்,
புமகப்படைக்கமல,  வெணிகம மைற்றும தகவெல் வதகழில்நுட்பம
யபகன்ற பல்யவெறு தமலப்புகளின் கீழ் அமமைகின்றன. 

நெகம  அவெற்மறவயேல்லகம  ஒன்றககச்  யசர்த்து  தமிழ்
மின்புத்தகங்கமள உருவெகக்க உளயளகம. 
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அவ்வெகறு  உருவெகக்கப்பட்டை  மின்புத்தகங்கள  Creative
Commons  எனம  உரிமைத்தன்  கீழ்  வவெளியிடைப்படும.
இவ்வெகறு  வவெளியிடுவெதன்  மூலம  அந்தப்  புத்தகத்மத
எழுதயே  மூல  ஆசிரியேருக்ககன  உரிமமைகள  சட்டைரீதயேககப்
பகதுககக்கப்படுகின்றன.  அயத  யநெரத்தல்  அந்த
மின்புத்தகங்கமள  யேகர்  யவெண்டுமைகனகலும,  யேகருக்கு
யவெண்டுமைகனகலும, இலவெசமைகக வெழங்கலகம. 

எனயவெ  தமிழ்  படிக்கும  வெகசகர்கள  ஆயிரக்கணக்கில்
சமீபத்தயே தமிழ் மின்புத்தகங்கமள இலவெசமைககயவெ வபற்றுக்
வககளள முடியும. 

தமிழிலிருக்கும எந்த வெமலப்பதவிலிருந்து 
யவெண்டுமைகனகலும பதவுகமள எடுக்கலகமைக? 

கூடைகது. 

ஒவ்வவெகரு  வெமலப்பதவும  அதற்வகன்யற  ஒருசில
அனமைதகமளப்  வபற்றிருக்கும.  ஒரு  வெமலப்பதவின்
ஆசிரியேர்  அவெரது  பதப்புகமள  யேகர்  யவெண்டுமைகனகலும“
பயேன்படுத்தலகம  என்று  குறிப்பிட்டிருந்தகல்  மைட்டுயமை”
அதமன நெகம பயேன்படுத்த முடியும. 
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அதகவெது  “Creative  Commons  ” எனம  உரிமைத்தன்  கீழ்
வெரும பதப்புகமள மைட்டுயமை நெகம பயேன்படுத்த முடியும. 

அப்படி  இல்லகமைல்  “All  Rights  Reserved  ” எனம
உரிமைத்தன் கீழ் இருக்கும பதப்புகமள நெமமைகல் பயேன்படுத்த
முடியேகது. 

யவெண்டுமைகனகல் “All  Rights  Reserved  ” என்று விளங்கும
வெமலப்பதவுகமளக் வககண்டிருக்கும ஆசிரியேருக்கு அவெரது
பதப்புகமள  “Creative  Commons  ” உரிமைத்தன்  கீழ்
வவெளியிடைக்யககரி  நெகம  நெமைது  யவெண்டுயககமளத்
வதரிவிக்கலகம.  யமைலும அவெரது பமடைப்புகள அமனத்தும
அவெருமடையே வபயேரின் கீயழ தகன் வவெளியிடைப்படும எனம
உறுதமயேயும நெகம அளிக்க யவெண்டும. 

வபகதுவெகக  புதுப்புது  பதவுகமள   உருவெகக்குயவெகருக்கு
அவெர்களது பதவுகள  நிமறயே வெகசகர்கமளச் வசன்றமடையே
யவெண்டும  என்ற  எண்ணம  இருக்கும.  நெகம  அவெர்களது
பமடைப்புகமள  எடுத்து  இலவெச  மின்புத்தகங்களகக
வெழங்குவெதற்கு  நெமைக்கு 

அவெர்கள அனமைதயேளித்தகல்,  உண்மமையேககயவெ அவெர்களது
பமடைப்புகள வபருமபகன்மமையேகன மைக்கமளச் வசன்றமடையும.
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வெகசகர்களுக்கும  நிமறயே  புத்தகங்கள  படிப்பதற்குக்
கிமடைக்கும 

வெகசகர்கள ஆசிரியேர்களின் வெமலப்பதவு முகவெரிகளில் கூடை
அவெர்களுமடையே  பமடைப்புகமள  யதடிக்  கண்டுபிடித்து
படிக்கலகம.  ஆனகல்  நெகங்கள  வெகசகர்களின்  சிரமைத்மதக்
குமறக்கும  வெண்ணம  ஆசிரியேர்களின்  சிதறியே
வெமலப்பதவுகமள  ஒன்றகக  இமணத்து  ஒரு  முழு
மின்புத்தகங்களகக உருவெகக்கும யவெமலமயேச் வசய்கியறகம.
யமைலும  அவ்வெகறு  உருவெகக்கப்பட்டை  புத்தகங்கமள
மின்புத்தகங்கமளப் படிக்க  உதவும கருவிகள“ ”-க்கு  ஏற்ற

வெண்ணம வெடிவெமமைக்கும யவெமலமயேயும வசய்கியறகம. 

FreeTamilEbooks.com 

இந்த  வெமலத்தளத்தல்தகன்  பின்வெரும  வெடிவெமமைப்பில்
மின்புத்தகங்கள ககணப்படும. 

PDF for  desktop,  PDF for  6  devices,  EPUB, AZW3,”
ODT 
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இந்த  வெமலதளத்தலிருந்து  யேகர்  யவெண்டுமைகனகலும
மின்புத்தகங்கமள  இலவெசமைககப்  பதவிறக்கம(download)
வசய்து வககளளலகம. 

அவ்வெகறு  பதவிறக்கம(download)  வசய்யேப்பட்டை
புத்தகங்கமள  யேகருக்கு  யவெண்டுமைகனகலும  இலவெசமைகக
வெழங்கலகம. 

இதல் நீங்கள பங்களிக்க விருமபுகிறீர்களக? 

நீங்கள  வசய்யேயவெண்டியேவதல்லகம  தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும வெமலப்பதவுகளிலிருந்து பதவுகமள 

எடுத்து,  அவெற்மற  LibreOffice/MS  Office  யபகன்ற
wordprocessor-ல் யபகட்டு ஓர் எளியே மின்புத்தகமைகக மைகற்றி
எங்களுக்கு அனப்பவும. 

அவ்வெளவுதகன்! 

யமைலும சில பங்களிப்புகள பின்வெருமைகறு: 

   ஒருசில  பதவெர்கள/எழுத்தகளர்களுக்கு  அவெர்களது
பமடைப்புகமள  “Creative  Commons  ” உரிமைத்தன்கீழ்
வவெளியிடைக்யககரி மின்னஞ்சல் அனப்புதல்
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தன்னகர்வெலர்களகல்  அனப்பப்பட்டை
மின்புத்தகங்களின்  உரிமமைகமளயும  தரத்மதயும
பரியசகதத்தல் 

யசகதமனகள  முடிந்து  அனமைத  வெழங்கப்பட்டை
தரமைகன மின்புத்தகங்கமள நெமைது வெமலதளத்தல் பதயவெற்றம
வசய்தல் 

விருப்பமுளளவெர்கள freetamilebooksteam@gmail.com எனம
முகவெரிக்கு மின்னஞ்சல் அனப்பவும. 

இந்தத் தட்டைத்தன் மூலம பணம சமபகதப்பவெர்கள யேகர்?

யேகருமில்மல. 

இந்த  வெமலத்தளம  முழுக்க  முழுக்க  தன்னகர்வெலர்களகல்
வசயேல்படுகின்ற  ஒரு  வெமலத்தளம  ஆகும.  இதன்  ஒயர
யநெகக்கம என்னவவெனில் தமிழில் நிமறயே மின்புத்தகங்கமள
உருவெகக்குவெதும,  அவெற்மற  இலவெசமைகக  பயேனர்களுக்கு
வெழங்குவெதுயமை ஆகும. 

யமைலும இவ்வெகறு உருவெகக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்கள, ebook
reader ஏற்றுக்வககளளும வெடிவெமமைப்பில் அமமையும. 
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இத்தட்டைத்தகல்  பதப்புகமள  எழுதக்வககடுக்கும
ஆசிரியேர்/பதவெருக்கு என்ன லகபம? 

ஆசிரியேர்/பதவெர்கள  இத்தட்டைத்தன்  மூலம  எந்தவிதமைகன
வதகமகயும  வபறப்யபகவெதல்மல.  ஏவனனில்,  அவெர்கள
புததகக  இதற்வகன்று  எந்தஒரு  பதமவெயும
எழுதத்தரப்யபகவெதல்மல. 

ஏற்கனயவெ அவெர்கள எழுத வவெளியிட்டிருக்கும பதவுகமள
எடுத்துத்தகன் நெகம மின்புத்தகமைகக வவெளியிடைப்யபககியறகம. 

அதகவெது அவெரவெர்களின் வெமலதளத்தல் இந்தப் பதவுகள
அமனத்தும  இலவெசமைககயவெ  கிமடைக்கப்வபற்றகலும,
அவெற்மறவயேல்லகம  ஒன்றககத்  வதககுத்து  ebook  reader
யபகன்ற  கருவிகளில்  படிக்கும  விதத்தல்  மைகற்றித்  தரும
யவெமலமயே இந்தத் தட்டைம வசய்கிறது. 

தற்யபகது மைக்கள வபரியே அளவில்  tablets  மைற்றும  ebook
readers யபகன்ற கருவிகமள நெகடிச் வசல்வெதகல் அவெர்கமள
வநெருங்குவெதற்கு இது ஒரு நெல்ல வெகய்ப்பகக அமமையும. 
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நெகல் எடுப்பமத அனமைதக்கும வெமலதளங்கள ஏயதனம
தமிழில் உளளதக? 

உளளது. 

பின்வெரும தமிழில் உளள வெமலதளங்கள நெகல் எடுப்பதமன
அனமைதக்கின்றன. 

1. www.vinavu.com 

2. www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. kaniyam.com 

5. blog.ravidreams.net 

எவ்வெகறு  ஒர்  எழுத்தகளரிடைம  Creative  Commons
உரிமைத்தன்  கீழ்  அவெரது  பமடைப்புகமள  வவெளியிடுமைகறு
கூறுவெது? 

இதற்கு  பின்வெருமைகறு  ஒரு  மின்னஞ்சமல  அனப்ப
யவெண்டும. 
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<துவெக்கம> 

உங்களது வெமலத்தளம அருமமை [வெமலதளத்தன் வபயேர்]. 

தற்யபகது படிப்பதற்கு உபயயேககப்படும கருவிகளகக Mobiles
மைற்றும  பல்யவெறு  மகயிருப்புக்  கருவிகளின்  எண்ணிக்மக
அதகரித்து வெந்துளளது. 

இந்நிமலயில்  நெகங்கள  http://www.FreeTamilEbooks.com
எனம  வெமலதளத்தல்,  பல்யவெறு  தமிழ்  மின்புத்தகங்கமள
வவெவ்யவெறு துமறகளின் கீழ்  யசகரிப்பதற்ககன  ஒரு புதயே
தட்டைத்தல் ஈடுபட்டுளயளகம. 

இங்கு யசகரிக்கப்படும மின்புத்தகங்கள பல்யவெறு கணிணிக்
கருவிகளகன  Desktop,ebook  readers  like  kindl,  nook,
mobiles, tablets with android, iOS யபகன்றவெற்றில் படிக்கும
வெண்ணம  அமமையும.  அதகவெது  இத்தமகயே  கருவிகள
support  வசய்யும  odt,  pdf,  ebub,  azw  யபகன்ற
வெடிவெமமைப்பில் புத்தகங்கள அமமையும. 

இதற்ககக  நெகங்கள  உங்களது  வெமலதளத்தலிருந்து
பதவுகமள 

வபற விருமபுகியறகம. இதன் மூலம உங்களது பதவுகள 
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உலகளவில் இருக்கும வெகசகர்களின் கருவிகமள யநெரடியேககச்
வசன்றமடையும. 

எனயவெ  உங்களது  வெமலதளத்தலிருந்து  பதவுகமள
பிரதவயேடுப்பதற்கும  அவெற்மற  மின்புத்தகங்களகக
மைகற்றுவெதற்கும உங்களது அனமைதமயே யவெண்டுகியறகம. 

இவ்வெகறு  உருவெகக்கப்பட்டை  மின்புத்தகங்களில்  கண்டிப்பகக
ஆசிரியேரகக உங்களின் வபயேரும மைற்றும உங்களது வெமலதள
முகவெரியும  இடைமவபறும.  யமைலும  இமவெ  “Creative
Commons  ” உரிமைத்தன் கீழ் மைட்டுமதகன் வவெளியிடைப்படும
எனம உறுதமயேயும அளிக்கியறகம. 

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள  எங்கமள  பின்வெரும  முகவெரிகளில்  வதகடைர்பு
வககளளலகம. 

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 
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G  +:
https://plus.google.com/communities/10881776049217797094
8 

நென்றி. 

</முடிவு> 

யமைற்கூறியேவெகறு ஒரு மின்னஞ்சமல உங்களுக்குத் வதரிந்த
அமனத்து  எழுத்தகளர்களுக்கும  அனப்பி
அவெர்களிடைமிருந்து அனமைதமயேப் வபறுங்கள. 

முடிந்தகல் அவெர்கமளயும “Creative Commons License -” ஐ
அவெர்களுமடையே வெமலதளத்தல் பயேன்படுத்தச் வசகல்லுங்கள.

கமடைசியேகக  அவெர்கள  உங்களுக்கு  அனமைத  அளித்து
அனப்பியிருக்கும
மின்னஞ்சமலfreetamilebooksteam@gmail.com  எனம
முகவெரிக்கு அனப்பி மவெயுங்கள. 

ஓர்  எழுத்தகளர்  உங்களது  உங்களது  யவெண்டுயககமள
மைறுக்கும பட்சத்தல் என்ன வசய்வெது ? 
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அவெர்கமளயும  அவெர்களது  பமடைப்புகமளயும  அப்படியயே
விட்டுவிடை யவெண்டும. 

ஒருசிலருக்கு  அவெர்களுமடையே  வசகந்த  முயேற்சியில்
மின்புத்தகம தயேகரிக்கும எண்ணமகூடை இருக்கும.  ஆகயவெ
அவெர்கமள  நெகம  மீண்டும  மீண்டும  வதகந்தரவு  வசய்யேக்
கூடைகது. 

அவெர்கமள  அப்படியயே  விட்டுவிட்டு  அடுத்தடுத்த
எழுத்தகளர்கமள  யநெகக்கி  நெமைது  முயேற்சிமயேத்  வதகடைர
யவெண்டும. 

மின்புத்தகங்கள எவ்வெகறு அமமையே யவெண்டும? 

ஒவ்வவெகருவெரது  வெமலத்தளத்தலும  குமறந்தபட்சம
நூற்றுக்கணக்கில்  பதவுகள  ககணப்படும.  அமவெ
வெமகப்படுத்தப்பட்யடைக அல்லது வெமகப்படுத்தப் படைகமையலக
இருக்கும. 

நெகம அவெற்மறவயேல்லகம ஒன்றககத் தரட்டி ஒரு வபகதுவெகன
தமலப்பின்கீழ்  வெமகப்படுத்த  மின்புத்தகங்களககத்
தயேகரிக்கலகம.  அவ்வெகறு  வெமகப்படுத்தப்படும
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மின்புத்தகங்கமள  பகுத-I  பகுத-II  என்றும  கூடை
தனித்தனியயே பிரித்துக் வககடுக்கலகம. 

தவிர்க்க யவெண்டியேமவெகள யேகமவெ? 

இனம,  பகலியேல்  மைற்றும  வென்முமற  யபகன்றவெற்மறத்
தூண்டும வெமகயேகன பதவுகள தவிர்க்கப்படை யவெண்டும. 

எங்கமளத் வதகடைர்பு வககளவெது எப்படி? 

நீங்கள  பின்வெரும  முகவெரிகளில்  எங்கமளத்  வதகடைர்பு
வககளளலகம. 

email : freetamilebooksteam@gmail.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

Google Plus:  
https://plus.google.com/communities/10881776049217797094
8 

இத்தட்டைத்தல் ஈடுபட்டுளளவெர்கள யேகர்? 

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com 
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Alagunambi Welkin   alagunambiwelkin@fsftn.org 

Arun   arun@fsftn.org 

 இரவி 

Supported by 

Free Software Foundation TamilNadu,  www.fsftn.org 

Yavarukkum Software Foundation
http://www.yavarkkum.org/ 
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உங்கள பமடைப்புகமள வவெளியிடைலகயமை 

உங்கள பமடைப்புகமள மின்னூலகக இங்கு வவெளியிடைலகம.

1. எங்கள தட்டைம பற்றி - http://freetamilebooks.com/about-
the-project/

தமிழில் ககவணகளி  - http://www.youtube.com/watch?
v=Mu_OVA4qY8I

2.  பமடைப்புகமள யேகவெரும பகிரும உரிமமை தரும 
கிரியயேட்டிவ் ககமைன்ஸ உரிமைம பற்றி -

கிரியயேட்டிவ் ககமைன்ஸ உரிமமை - ஒரு அறிமுகம

http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-
licenses/

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-
commons-101

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-
licenses
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உங்கள விருப்பகன கிரியயேட்டிவ் ககமைன்ஸ உரிமைத்மத 
இங்யக யதர்ந்வதடுக்கலகம.

http://creativecommons.org/choose/

3. யமைற்கண்டைவெற்மற பகர்த்த / படித்த பின், உங்கள 
பமடைப்புகமள மின்னூலகக மைகற்ற

பின்வெரும தகவெல்கமள எங்களுக்கு அனப்பவும.

    நூலின் வபயேர்

    நூல் அறிமுக உமர

    நூல் ஆசிரியேர் அறிமுக உமர

    உங்கள விருப்பகன கிரியயேட்டிவ் ககமைன்ஸ உரிமைம

    நூல் - text / html / LibreOffice odt/ MS office doc 
வெடிவெங்களில்.  அல்லது வெமலப்பதவு / இமணயே 
தளங்களில் உளள கட்டுமரகளில் வதகடுப்புகள (url)

இவெற்மற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல்
அனப்பவும.

விமரவில் மின்னூல் உருவெகக்கி வவெளியிடுயவெகம.
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————————————————
——————————————

நீங்களும மின்னூல் உருவெகக்கிடை உதவெலகம.

மின்னூல் எப்படி உருவெகக்குகியறகம?  -

தமிழில் ககவணகளி - https://www.youtube.com/watch?
v=bXNBwGUDhRs

இதன் உமர வெடிவெம ஆங்கிலத்தல் - http://bit.ly/create-
ebook

எங்கள மின்னஞ்சல் குழுவில் இமணந்து உதவெலகம.

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks

நென்றி !
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